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Από το ιστολόγιο «αντίπαλοι» ( http://antipaloi.blogspot.com )

Κι άλλη αναβολή (8η κατά σειρά) στη δίκη για την κατεδάφιση του Ξενία Ηρακλείου.
Κίνδυνος για παραγραφή αδικημάτων.
Άλλη μια αναβολή πήρε σήμερα η δίκη για την κατεδάφιση του Ξενία Ηρακλείου, την 8η
κατά σειρά. Σε λίγο θα ξεπεράσει σε επεισόδια και τη Λάμψη του Φώσκολου!!!

Τι κρύβεται όμως πίσω από τόσες αναβολές; Τίποτα πλέον, καθώς τα πράγματα είναι
φανερό που οδεύουν… Κάποιοι, συμπεριλαμβανομένης και της “ανεξάρτητης δικαιοσύνης”,
παίζουν με τους θεσμούς υποτιμώντας τη νοημοσύνη των Ελλήνων…
Λόγω..υπέρβασης του χρόνου αναβλήθηκε και αυτή τη φορά η δίκη. Και την προηγούμενη
φορά, λόγω παρέλευσης του ωραρίου είχε αναβληθεί, και τότε μάλιστα οι δικαστές είχαν
ενημερώσει τους παρευρισκόμενους, ότι δε θα δώσουν δήθεν άλλη αναβολή!!! Το είδαμε
σήμερα αυτό!! Αξιοσημείωτο μάλιστα (και ύποπτο) γεγονός είναι ότι άγνωστοι
τηλεφώνησαν και προειδοποίησαν για την τοποθέτηση βόμβας στο δικαστικό Μέγαρο
Χανίων το οποίο εκκενώθηκε μέχρι να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Έτσι υπήρξε μεγάλη
καθυστέρηση στην εκδίκαση υποθέσεων… Τυχαίο; Μακάρι, αλλά οι 8 αναβολές της
υπόθεσης σε οδηγούν να σκεφτείς ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ειδικά όταν
κατηγορούμενοι είναι πολιτικοί, των οποίων τα ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ τέλος του χρόνου…
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Θυμίζω ότι 34 άτομα διώκονται και παραπέμπονται σε δίκη για την «ύποπτη» κατεδάφιση
του «Ξενία» στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου Κρήτης, το 2004 και τη βλάβη που
αυτή επέφερε στο δημόσιο.Κατηγορούμενοι είναι ο (τότε και τώρα) περιφερειάρχης Κρήτης
Αθανάσιος Καρούντζος, ο διευθύνων σύμβουλος της «ΕΤΑ Α.Ε.» το 2004, Αν. Χωμενίδης, ο
δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης, 26 δημοτικοί σύμβουλοι (πρώην και νυν), ο πρώην
διευθυντής της Περιφέρειας Κρήτης Στ. Τζουανάκης και 4 υπάλληλοι της Πολεοδομίας
Ηρακλείου.

Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης Α. Καρούντζος, κατηγορείται ότι ζημίωσε
εν γνώσει του το ελληνικό δημόσιο. Οι Καρούντζος και Χωμενίδης κατηγορούνται ότι
συναποφάσισαν την παραχώρηση του Ξενία στο Δήμο Ηρακλείου, προκειμένου ο δήμος να
προχωρήσει στην κατεδάφισή του, χωρίς να ενημερωθεί ο ΕΟΤ, βλάπτοντας την περιουσία
του Δημοσίου κατά 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης
κατηγορείται ότι καθοδήγησε από πρόθεση τους δημοτικούς συμβούλους το Σεπτέμβριο του
2003, ώστε να αποφασίσουν την κατεδάφιση του κτιρίου και να υποπέσουν έτσι σε
παράβαση καθήκοντος. Ο τότε προϊστάμενος της Διεύθυνσης αυτοδιοίκησης Ε. Τζουανάκης
κατηγορείται ότι δεν μερίμνησε στην άσκηση νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηρακλείου.
Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Οκτωβρίου, κι εγώ δεν είμαι πλέον καθόλου σίγουρος ότι θα
εκδικαστεί και τότε. Βαδίζουμε πρόσω ολοταχώς ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ…

ΑΥΤΗ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΑΣ… ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΜΑΣ, που διεκδικούν εκ νέου την ψήφο μας σε ένα μήνα.

Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το ιστολόγιο «αντίπαλοι» ( http://antipaloi.blogspot.c
om
) στο οποίο μπορείτε
να διαβάσετε περισσότερα για το ίδιο θέμα.
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